অদভরযাে িারেে কেরে দক আম্াে দিরুরে
প্রদতরশািম্ূেক আচেরণে কােরণ ভুেরত হরত
পারে?
ভিউ ইেবকের মািোভিকার আইবি
প্রভেব ািমূলক আচরণবক ভিভিদ্ধ করা হে,
হে ো আপিার ভিবোগকেোর কাবে
আভযন্তরীণ আবেদি দাবের করার জবিয
এেং/অথো াখার কাবে একটি অভভব াগ
দাবের করার জবিয। আপিার ভিবজবক
একজি প্রভেব াবির ভ কার েবল মবি হবল
আপিাবক াখার সবে য াগাব াগ করবে ও
একটি অভভব াগ দাবের করবে হবে।
আদম্ একজি ম্দহো। অিয যকািও ম্দহো আম্াে
উপে যযৌি হেোদি কেরে দক আদম্ অদভরযাে
িারেে কেরত পাদে?
হযাাঁ , য ৌি হেরাভি পুরুি ও মভহলার, পুরুি ও
পুরুবির অথো মভহলার ও মভহলার মবিয হবে
পাবর।

একটে একক অসেত যযৌি আচেণ দক যযৌি
হেোদি হওোে পরক্ষ যরথষ্ট এিং আদম্ দক
অদভরযাে িারেে কেরত পাদে?
যসই ঘিিার েীব্রোর উপর ভিভের কবর একটি
একক ঘিিাও য ৌি হেরাভির মাত্রা েৃদ্ধদ্ধ করার
পবে বথষ্ট হবে পাবর। আইবি আচরণটির
েীব্র ও/ো পভরেযাপ্ত হওোর প্রবোজি হে,
াবে একটি রভসকো ো মন্তেয য ৌি হেরাভির
পবে বথষ্ট িা হে। ভদও, আদালবের পে
যথবক এিা েু বল িরা হবেবে য একটি একক
েীব্র ঘিিাবেও য ৌি হেরাভি হবে পাবর।
একটি একক ঘিিা যহাক ো একাভিক ঘিিা,
আপিার েেুও অভভব াগ দাবের করার
অভিকার থাকবে। েথাভপ াখার যথবক
আপিাবক সহােো করা াবে।

কীভাবে অভভব াগ দাবের করবে হে

যদি আপদি দিশ্বাস করেি যয আপিাে দিরুরে
বিষম্যই কো হরেরে, তাহরে আপদি দিউ ইেকক
যেরেে ম্ািিাদিকাে কদম্শি দিভারেেকারে
অদভরযাে িারেে কেরত পারেি।
চােজি িা তাে যিদশ কম্ী আরে এম্ি
দিরোেকতকাো দিউ ইেকক যেরেে ম্ািিাদিকাে
আইরিে আওতাভুক্ত। অদভরযারে িদণতক
বিষম্যম্ূেক কাজটেে এক িেরেে
দভতরেদিভারেে কারে অদভরযােটে জম্া দিরত
হরি।
অদভরযাে িারেে কোে জিয:

•

•
•

দিভারেে ওরেিসাইে WWW.DHR.NY.GOV এ
যাি এিং একটে অদভরযারেে ফম্ ডাউিরোড
ক
করুি। সম্পূণ কো
ক
অদভরযােগুদে অিশযই
একজি যিাোদেে সাম্রি স্বাক্ষে কেরত হরি
এিং দিভারেে কারে যফেত দিরত হরি
ডডাকরযারে, ফযা াাো িা সশেররে ।
িযক্তক্তেতভারি দিভারেে অদফরস যাি।
অদভরযারেে ফম্ পাওোএিং/অথিা
ক
অদভরযাে
িারেে কোে যক্ষরে অিযািয সহােতাে জিয
দিভারেে যকারিা একটে অদফরসে সরে
যেদেরফারি িা ডাকরযারে যযাোরযাে করুি।

য ৌি
হেরাভি

আরো তরথযে জিয, অথিা আপিাে িাদি িা
কম্দিরোরেে
ক
স্থারিে সিরচরে কারেে আঞ্চদেক
অদফসটে খরুঁ জ পাওোে জিয, আম্ারিে
ওরেিসাইে যিখি: WWW.DHR.NY.GOV.

ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
1-888-392-3644
TTY: 718-741-8300
WWW.DHR.NY.GOV
Bengali—Sexual Harassment

য ৌি হেরাভি যেআইভি
যযৌি হেোদিরক দিউ ইেকক যেে এে ম্ািিাদিকাে
আইি, l964 সারেে যক্তোষ্ট্রীে িােদেক অদিকাে
আইরিে পদেরেি VII এে এিং অিযািয দিদভন্ন
স্থািরে আইরি যযৌি বিষরম্যে একটে িেি দহরসরি
দিদষে কো হরেরে। এই যিআইদি আচেণ চাকদেরত,
আিাসরি, দশক্ষা প্রদতষ্ঠারি িা প্রকাশয সদিিাে স্থারি
ঘেরত পারে। যদিও, যিদশেভাে যক্ষরে, যযৌি হেোদি
কম্স্থরে
ক
ঘরে থারক।

যদিও ম্ািিাদিকাে আইি সািােণভারি চােজি িা
তাে যিদশ কম্চাের
ক
সহ দিরোেকতকারিে যক্ষরে
প্ররযাজয হে, যযৌি হেোদিে দিদি দিউ ইেকক যেরেে
সকে দিরোেকতকাে যক্ষরেই কম্চােরে
ক
সংখযা
িযদতরেরক প্ররযাজয।

অিাদঞ্ছত যযৌি ঘদিষ্ঠতা, যযৌি আিকূরেযে
অিরোি এিং যযৌি প্রকৃদতে অিযািয যম্ৌদখক িা
শােরদেক আচেণ যিআইদি যযৌি হেোদি েঠি
করে, যখি:
•

যসই আচেরণে কারে িদত স্বরকাে কোরক
চাকদেে একটে দিেম্ িা শতক কো হে ডহে
স্পষ্টভারি অথিা প্রেন্নভারি ;

•

যসই আচেরণে কারে িদত স্বরকাে কো িা তা
প্রতযাখযাি কোরক একজরিে চাকদেরক
প্রভাদিত কোে দভদি দহরসরি িযিহাে কো হে;
অথিা

•

যসই আচেরণে একজি িযক্তক্তে কাযসম্পািরি
ক
হস্তরক্ষরপে উরেশয িা প্রভাি থাকরত পারে
অথিা একটে ভরদত-প্রিশক,
ক প্রদতকূে িা
আপদিকে কারজে পদেরিশ সৃটষ্ট কেরত পারে।

কমিবল
ে
য ৌি হেরাভি
যযৌি হেোদিকাের আচেরণে ম্রিয পিরত পারে
অিাদঞ্ছত যম্ৌদখক িা শােরদেক যযৌি ঘদিষ্ঠতা, যযৌি
স্পষ্টতা সহ দিিৃদত অথিা এম্ি অিম্ািিাকে ম্ন্তিয
যা গ্রহরতাে কারে আপদিকে িা অিাদঞ্ছত।

আপিাবক য ৌি হেরাভি করা হবল যিওোর
মবো ভকেু পদবেপ
•

উদাহরণগুভলর মবিয পবে:
•

যযৌি আিকূরেযে অিরোি, যাে সরে থাকরত
পারে কােও কারজে কাযসম্পািরিে
ক
ম্ূেযােি িা
পরিান্নদত সংক্রান্ত প্রেন্ন িা প্রকে হুম্দক।

•

অিাদঞ্ছত যযৌি কাযকোরপে
ক
জিয সূক্ষ্ম িা
স্পষ্টভারি চাপ যিওো।

•

যযৌি ম্ন্তরিযে িা প্ররেে একটে পযাোরিেক
আকারে যম্ৌদখক হেোদি িা দিযাতি।
ক

•

অপ্ররোজিরে িা অসেত শােরদেক স্পশ।ক

•

কাম্ক ফরোগ্রাফ িা অঙ্কি প্রিশি।
ক

•

আপিাে সপােভাইজারেে সরে কথা িেি।
হেোদিকাের আপিাে সপােভাইজাে হরে তাে
সপােভাইজারেে সরে কথা িেি। এইসি
যযাোরযাে সংক্রান্ত যিাে োখি, যাে ম্রিয
পরি তাদেখ, কথািাতকাে প্রকৃদত ও যেরে থাকা,
যদি তা কো হে।
আপদিকে আচেরণে দিরুরে দেরপােক করুি।
আপিাে দিরোেকতকাে দিরুরে ইদতিাচক
পিরক্ষপ প্রশাসক, কম্ীিৃরেে পদেচােক, EEO
আদিকাদেক, ইউদিেরিে প্রদতদিদি অথিা যযৌি
হেোদিে অদভরযাে পদেচােিাে জিয
ম্রিািরত অিয যয যকািও িযক্তক্তে ম্ািযরম্
দেরপােক করুি। এইসি যযাোরযাে সংক্রান্ত
যিাে োখি, যাে ম্রিয পরি তাদেখ, কথািাতকাে
প্রকৃদত ও যেরে থাকা, যদি তা কো হে।

•

একটে ডাইদে োখি। আপিাে সরে যা যা
ঘেরে যসগুদে দেরখ োখি। সোসদে উি্িদৃ ত,
হেোদিে পযাোি ও
ক সাক্ষররিে িাম্ অন্তভুক্ত
ক
করুি। আপিারক পাঠারিা যয যকািও দচটঠ,
কাডক িা ই-যম্ে সংেক্ষণ করুি। ডাইদে ও
যিােগুদে, উভেরকই একটে দিোপি স্থারি
োখি, যা িাদিরত হওোই িাঞ্ছিরে।

•

অিয যোরকরিে ক্তজজ্ঞাসা করুি। অিযরিে
যথরক যজরি দিি যয যাো হেোদিকােরে সরে
িা তাে কাোকাদে কাজ করে তারিে উপে
হেোদি হরেরে দকিা অথিা তাো অিয কােও
সরে হরেরে িা হরে থাকরত পারে িরে
জারিি দকিা।

যদিও উপরে সপাদেশ কো পিরক্ষপগুদে যিওোে
পোম্শ যিওো
ক
হরে, তথাদপ আপদি এই
পিরক্ষপগুদে িা দিরে থাকরেও ম্ািিাদিকাে
শাখাে একটে অদভরযাে িারেে কেরত পারেি।
ভকেু উদাহরণ:
আম্ারক দক শাখাে কারে প্রদতকূে কারজে
পদেরিশ সম্পরকক অদভরযাে িারেে কোে আরে
একটে আভযন্তেরণ অদভরযাে িারেে কেরত হরি?
আপিার াখার কাবে অভভব াগ দাবের
করার আবগ একটি আভযন্তরীণ অভভব াগ
দাবের করার প্রবোজি যিই, েবে ো করার
সুপাভর করা হে। আদালে এিা েু বল িবরবে
য ভকেু ভকেু পভরভিভেবে যসই কমচারী
ে
ভদ
ভিবোগকেোবক িা জাভিবে থাবকি, াবে
ভিবোগকেোর য ৌি প্রভেকূলোর পভরবেব র
প্রভেকার করার সুব াগ পাি, যসবেবত্র
ভিবোগকেোর যকািও দাে থাবক িা।

